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Н

ародився 20 листопада 1973 р. у м. Горький. Ще Це був значний крок до реалізації учнівської мети працюшколярем поставив чітку освітньо-професійну вати у прокуратурі. В 2001 р. із посади старшого помічника
мету — здобути юридичну освіту і працювати у пра- прокурора м. Мелітополя Сергій Михайлович був перевевоохоронних органах, зокрема в прокуратурі.
дений прокурором відділу в апарат обласної прокуратури.
Упродовж 1992–1997 рр. навчався на юридичному В тому ж році призначений заступником прокурора м. Берфакультеті Запорізького державного університету. Саме дянська. Протягом 2002–2004 рр. обіймав посаду прокуу стінах цього вишу був закладений міцний фундамент рора Чернігівського району Запорізької області, а з квітня
успішної подальшої професійної діяльності С. М. Лишні- 2004 р. по лютий 2009 р. — прокурора Комунарського ракова. Тут він навчився старанності та цілеспрямованості, йону м. Запоріжжя. В 2010 р. С. М. Лишніков працював запрацювати на результат.
ступником прокурора м. Запоріжжя, з 2011 р. — в апараті
Сергій Михайлович висловлює найщиріші слова прокуратури області на посаді начальника різних відділів.
вдячності вимогливим, проте надзвичайно мудрим виНагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу
кладачам альма-матер, які передавали юним студентам в органах прокуратури» ІІ ступеня.
знання та досвід, трудилися задля професійного зросЗапорізький державний університет, за переконантання своїх вихованців. Серед них: декан юридичного ням Сергія Михайловича, є вищим навчальним закладом
факультету Запорізького державного університету Та- із високим рівнем надання освітніх послуг та підготовки
мара Павлівна Кудлай та викладач дисципліни «Історія наукових кадрів. Кожна сходинка до опанування майбуті теорія зарубіжних країн» Микола Іванович Заліський. ньої професії лише зміцнювала його прагнення здобути
Вони навчали студентів аналізувати інформацію та фор- саме юридичну освіту та працевлаштуватися до органів
мувати власну думку з будь-якого питання, мислити ши- прокуратури.
роко та не боятися нового.
Сьогодні С. М. Лишніков активно підтримує зв’язок
Яскраві спогади студентства найчастіше пов’язує з альма-матер. Інколи він просто заїжджає до рідного
з перемогами на екзаменах та заліках,
університету (зокрема до корпусу
знайомством і спілкуванням зі сту№ 5 юридичного факультету на продентами, які потім стали хорошими
спекті ім. Леніна — Соборному) та згадрузями.
дує золоті роки свого життя. Крім того,
Окремою, дуже цікавою і важвраховуючи галузеву специфіку відділу,
ливою сторінкою тих років вважає
який нині очолює Сергій Михайлович,
проживання в гуртожитках на вул. Зана запрошення деканату юридичного
лізничній (№ 3 та № 4). Зазначає, що
факультету бере участь у проведенні
життя в гуртожитку єднає, зміцнює
круглих столів, а також у спільних з прастудентський колектив всього універцівниками органів місцевої влади та
ситету (представників різних курсів
місцевого самоврядування зборах щодо
і факультетів).
роз’яснення положень чинного законоУніверситетські роки пройшли
давства тощо.
для С. М. Лишнікова швидко, проте
У вільний час захоплюється футназавжди залишили в пам’яті студентболом і мисливством.
ських друзів, викладачів, перший
Одружений. Виховує двох додосвід роботи та стали часом особиснечок — Анастасію і Аріну. Старша
тісного становлення.
донька Анастасія у цьому році складаФахову діяльність розпочав
тиме іспити з метою вступу до Запоу 1997 р. в органах прокуратури Запорізького національного університету
різької області як стажист на посаді
на факультет іноземної філології (анНа полюванні
помічника прокурора м. Мелітополя.
глійська мова та література).
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